Net als bij een kroon wordt eerst wordt de tand
of kies afgeslepen. Daarna wordt een afdruk
van uw hele kaak of het gedeelte waarin zich
de afgeslepen kies bevindt. Zo weten we precies
weten welke vorm de brug moet krijgen. Omdat
de Bouriciuslaan Tandartsenpraktijk zijn eigen
tandprothetisch laboratorium heeft, kunt u bij
ons ook direct terecht voor het bepalen van
de juiste kleur van de brug. Het kan zijn dat
een tand of kies onvoldoende houvast biedt
voor een brug. We maken hiervoor dan een
´opbouw´. Dit betekent dat we een kleine pin in
het wortelkanaal vastlijmen. Over deze opbouw
wordt de brug geplaatst.

Noodbrug
Na het afslijpen van uw tand of kies wordt de
brug in het laboratorium gemaakt. Voordat de
definitieve brug wordt geplaatst krijgt u twee
weken een noodkroon op uw afgeslepen tand
of kies. Deze tijdelijke kroon beschermt uw
afgeslepen tand of kies en is natuurlijk een stuk
comfortabeler. Eet met een noodkroon geen
hard of kleverig voedsel! Ook kunt u beter even
geen stokers of floss gebruiken bij uw noodkroon.
Het is belangrijk dat de noodkroon twee weken
blijft zitten! Mocht de noodkroon los gaan dan
kunt u hem proberen terug te plaatsen met
eventueel wat tandpasta of vaseline. Gaat de
noodkroon kapot of krijgt u hem niet teruggeplaatst, neemt u dan even contact met ons op.

Het onderhoud van een brug
De dagelijkse mondhygiëne is net als bij kronen
ook bij bruggen extra belangrijk. Vooral het

tandvlees rondom de brug moet goed worden
schoongehouden. Ook de rand van de brug is een
kwetsbare plek, hier blijft makkelijk tandplak zitten
en dit veroorzaakt gaatjes en bloedend tandvlees.
Voor het schoonmaken kunt u gebruik maken van
tandenstokers, ragertjes en/of flossdraad.

Hoe lang gaat een brug mee?
De materialen zijn zo duurzaam dat een brug
minstens tien jaar meegaat. Een goede mondhygiëne
heeft veel invloed op de duurzaamheid. Door een
ongelukje kan het natuurlijk voorkomen dat een brug
al voortijdig wordt beschadigd.

Wat kost een brug?
De kosten voor een brug hangen af van de soort brug
en het aantal tanden en kiezen dat moet worden
vervangen. Uw tandarts kan een begroting voor u
maken.
Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust!
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Hoe gaat de behandeling?

Kronen
en bruggen

´Samen werken aan gezonde tanden´ is al vanaf
de start van onze praktijk in 2000 onze leus.
Ons team helpt u zorgen voor een gezond en
functio-neel gebit. Juist door onze samenwerking
hebben we ons in verschillende tandheelkundige
behandelingen kunnen specialiseren. Zo hebben
we ons ook gespecialiseerd in de prothetiek en
kunt u voor kronen, bruggen, een kunstgebit of
elemen-ten op uw implantaten terecht op uw
´vertrouwde adres´. Samenwerken doen we
ook graag met ú! Daarom informeren we u niet
alleen persoonlijk maar ook via onze folders. In
deze folder geven we informatie over kronen en
bruggen.

Kronen en bruggen
Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame
vervangingen voor tanden en kiezen. Ze zien
er net zo uit en u kunt er goed mee kauwen en
afbijten. Een behandeling voor een kroon of brug
is ingewikkelder dan voor een gewone vulling.
U zult dan ook een aantal keren bij uw tandarts
terug moeten komen.

Wat is een kroon?
Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein
dat precies over een afgeslepen tand of kies past.
Het kapje zit op de tand of kies vast. Door een
kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke
vorm weer terug.

Waarom is een kroon nodig?
Het kan zijn dat een groot deel van de tand of
kies verloren is gegaan door tandbederf. Er is
dan te weinig houvast voor een vulling. Ook kan
het zijn dat een tand of kies erg verkleurd is of
de vorm veranderd is. Tot slot wordt een kroon

gemaakt wanneer een tand of kies door een ongeluk
is afgebroken.

Hoe gaat de behandeling?
Eerst wordt de tand of kies afgeslepen. Daarna
wordt een afdruk gemaakt zodat we precies
weten welke vorm de kroon moet krijgen. Omdat
de Bouriciuslaan Tandartsenpraktijk zijn eigen
tandprothetisch laboratorium heeft, kunt u bij ons
ook direct terecht voor het bepalen van de juiste
kleur van de kroon. Het kan zijn dat een tand of
kies onvoldoende houvast biedt voor een kroon. We
maken hiervoor dan een ´opbouw´. Dit betekent
dat we een kleine pin in het wortelkanaal vastlijmen.
Over deze opbouw wordt de kroon geplaatst.

Noodkroon
Na het afslijpen van uw tand of kies wordt de kroon
in het laboratorium gemaakt. Voordat de definitieve
kroon wordt geplaatst krijgt u twee weken een
noodvoorziening. Deze tijdelijke kroon beschermt
uw afgeslepen tand of kies en is natuurlijk een stuk
comfortabeler. Eet met een noodkroon geen hard of
kleverig voedsel! Ook kunt u beter even geen stokers
of floss gebruiken bij uw noodkroon. Het is belangrijk
dat de noodkroon twee weken blijft zitten! Mocht de
noodkroon los gaan dan kunt u hem proberen terug
te plaatsen met eventueel wat tandpasta of vaseline.
Gaat de noodkroon kapot of krijgt u hem niet teruggeplaatst, neemt u dan even contact met ons op.

Het onderhoud van een kroon
De dagelijkse mondhygiëne is bij kronen extra belangrijk. Vooral het tandvlees rondom de kroon moet
goed worden schoongehouden. Ook de rand van
de kroon is een kwetsbare plek, hier blijft makkelijk

tandplak zitten en dit veroorzaakt gaatjes en
bloedend tandvlees. Voor het schoonmaken kunt
u gebruik maken van tandenstokers, ragertjes
en/of flossdraad.

Hoe lang gaat een kroon mee?
De materialen zijn zo duurzaam dat een
kroon minstens tien jaar meegaat. Een
goede mondhygiëne heeft veel invloed op de
duurzaamheid. Door een ongelukje kan het
natuurlijk voorkomen dat een kroon al voortijdig
wordt beschadigd.

Wat kost een kroon?
De kosten voor een kroon hangen af van de
soort kroon en het materiaal dat wordt gebruikt.
Uw tandarts kan een begroting voor u maken.

Wat is een brug?
Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één
of meerdere tanden en/of kiezen. Een brug zit
vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen
tanden of kiezen aan weerszijden van de open
ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een
brug bestaat uit twee of meer kronen die op de
pijlers passen, en een brugtussendeel, ook wel
´dummy´ genoemd. Deze bestaat uit één of
meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats
van de open ruimte komen.

Waarom is een brug nodig?
U kunt een brug nodig hebben om beter te
kunnen kauwen. Ook kan het zijn dat u het
niet mooi vindt dat er een ´gat´ tussen uw
tanden of kiezen zit. Een brug dient dan ter
verbetering van het uiterlijk. Tot slot kan een
brug voorkomen dat tanden en kiezen scheef
gaan staan en/of gaan uitgroeien.

